
Regulamin konkursu na recenzję książki 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, z siedzibą przy Placu 

Zwycięstwa 13, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem, a jednostką odpowiedzialną 

Referat Promocji, tel. 012 378 35 01, e-mail: promocja@niepolomice.com. 

 

2. Uczestnictwo w konkursie 

a) W konkursie biorą udział recenzje nadesłane na adres: konkurs@niepolomice.com wraz 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zamieszczonym na www.niepolomice.eu), 

b) Pod słowem „recenzja" - rozumie się oryginalną, autorską recenzję dowolnej, 

przeczytanej książki, 

c) Każdy uczestnik może przesład do konkursu dowolną ilośd recenzji, 

d) Uczestnik poprzez przysłanie pracy wraz z podanymi danymi i formułą określoną w 

formularzu zgłoszeniowym akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu, 

e) uczestnikiem konkursu nie mogą byd Organizatorzy, czyli pracownicy Urzędu Miasta i 

Gminy w Niepołomicach, 

 

3. Terminarz 

a) Konkurs przeprowadzany jest od stycznia 2011 do odwołania w cyklach miesięcznych. W 

każdym cyklu w konkursie biorą udział recenzje, które zostały nadesłane na adres 

konkurs@niepolomice.com w okresie od 11 dnia poprzedniego do 10 danego miesiąca. 

Ogłoszenie wyników następuje do 15 każdego miesiąca. Czyli: 

15 lutego 2011 

15 marca 2011 

… 

15 marca 2012 

15 kwietnia 2012 

Itd. 

 

4.  Ocenianie 

Przy ocenie materiałów konkursowych brane będą pod uwagę: poprawnośd i dbałośd językowa 

tekstów, unikalny styl recenzji oraz jej przydatnośd dla czytelnika. Oceniane będą walory 

językowe recenzji, a nie opisywanych książek. 

 



Prosimy o prace oryginalne, niepublikowane wcześniej. 

 

Dyskwalifikowane będą prace odtwórcze, skopiowane w całości lub w znacznych fragmentach z 

innych publikacji książkowych czy internetowych. 

 

5. Nagrody 

a) W każdym miesiącu nagrodzona zostanie jedna recenzja. Nagrodą jest bon o wartości 

100 złotych do Księgarni DOS w Niepołomicach oraz publikacja tekstu na stronie internetowej 

www.niepolomice.eu oraz w Gazecie Niepołomickiej. 

b) Nagroda przyznana w ramach konkursu nie może byd przekazana osobom trzecim. 

c) Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartośd pieniężną. 

 

6. Wyniki 

a) Wyniki konkursu będą co miesiąc ogłaszane na łamach Gazety Niepołomickiej oraz na 

stronie internetowej www.niepolomice.eu. 

b) zwycięzca każdej edycji konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-

maila i aby otrzymad nagrodę, zobowiązany jest przesład za pomocą e-maila zwrotnego 

potwierdzenie swoich prawdziwych danych adresowych, które podał w formularzu 

zgłoszeniowym nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. 

c) W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia 

wymogów podanych w niniejszym Regulaminie nagroda zostanie przyznana kolejnemu 

uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.  

 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za indywidualnośd treści dostarczanych prac 

przy ew. naruszaniu przez nie cudzych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych. 

 

8. Reklamacje 

a) Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z 

niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakooczenia 

kolejnego cyklu, czyli do 17 dnia danego miesiąca. 

b) Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 

skierowanej na adres poczty elektronicznej promocja@niepolomice.com 

c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania. 

d) Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą elektroniczną, na adres podany przez 

http://www.niepolomice.eu/


Uczestnika. 

 

9.           Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.niepolomice.eu 

oraz w siedzibie Organizatora. 

 

Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun 

podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treśd. 

 

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

 


